
 
 

 

 

Katedra fyzické geografie a geoekologie  
https://www.natur.cuni.cz/geografie/fyzgeo/ 

Vyjádření školitele 

k bakalářské práci Štěpána Peňáze s názvem „Využití automatického měření výšky sněhu 

a SWE ke zpřesnění úhrnu zimních srážek“ 

Michal Jeníček, Univerzita Karlova, Katedra fyzické geografie a geoekologie, 

michal.jenicek@natur.cuni.cz 

 

Hodnocení splnění cílů práce a odborného přínosu 

Bakalářská práce Štěpána Peňáze si klade za cíl analýzu automaticky měřených dat z vyhřívaného 

člunkového srážkoměru, ultrazvukových sněhoměrů pro měření výšky sněhu a senzorů pro měření vodní 

hodnoty sněhu (SWE) za účelem zpřesnění úhrnu zimních srážek na vybraných stanicích katedry FGG. 

Měření zimních (sněhových) srážek je problematické z hlediska jejich přesnosti. Díky větru je pro tyto 

srážky typické jejich podhodnocení oproti skutečným srážkám. Měření v klasických ombrometrech a 

pomocí manuálních odběrů sněhu se proto v dnešní době stále častěji kombinují s automatickými měřeními 

výšky nového sněhu (nebo SWE), které se převádí na výšku srážek. Nové přesné ultrazvukové senzory a 

sněhoměrné váhy významně zvýšily možnosti těchto měření. Z uvedeného důvodu práci hodnotím jako 

aktuální a odborně přínosnou. Zároveň mohu konstatovat, že cíle práce byly splněny. 

Hodnocení práce s literaturou, užitých metod a postupů 

Práce je vhodně strukturována a psána odborným jazykem na odpovídající úrovni. Text je s výjimkou 

některých pasáží srozumitelný a pro čtenáře pochopitelný. Použité odborné zdroje jsou správně použity a 

řádně citovány. V kapitole věnující se stavu výzkumu autor shrnuje poznatky z více jak 50 odborných 

zdrojů. K této části nemám žádné závažné výhrady. Kapitola věnující se FG charakteristice řešeného území 

je zpracována standardně, ačkoliv některé části by mohly být zpracovány více do hloubky, především pak 

části věnující se klimatologii a hydrologii území, které jsou v kontextu práce klíčové. 

Kapitola obsahující postupy, které autor v práci použil, je zpracována věcně správně. Nicméně i zde mohly 

být některé postupy popsány více do hloubky a srozumitelněji. Zároveň, některé pasáže patří spíše do 

výsledků (například výsledná rovnice regrese). 

Hodnocení argumentace a interpretace 

V kapitole výsledky autor popisuje hlavní zjištění plynoucí z analýzy dat formou zpracovaných grafů a 

tabulek. Vše je doplněno komentářem a autor poskytuje základní interpretaci dosažených výsledků. 

Kapitola je zpracována obstojně, ale je zde patrný nedostatek času na zpracování výsledků a také na 

zohlednění některých připomínek a námětů vedoucího práce. Jako příklad uvádím následující dva body: 

- Dvě události s vysokou hustotou nového sněhu (Modrava a Rokytka) měly být prověřeny a případně 

vyřazeny. Takto vysoká hustota nového sněhu je velmi nepravděpodobná (obzvláště na Modravě je 

diagnostikována jedna událost s hustotou nového sněhu vyšší než 0.3). U obou událostí měl být 

prověřen např. možný vliv větru. Takto jde o odlehlé hodnoty, které negativně ovlivnily výsledné 

korelace a regrese. 

- Obrázky 20 a 21, ukazující nejdůležitější zjištění práce, mohly být zpracované přehledněji, aby bylo 

zřejmé, co je hlavní výsledek, se kterým autor srovnává ostatní měření. 

I přes uvedené občasné nedůslednosti v analýzách a interpretaci musím poznamenat, že Štěpán dospěl 

k celé řadě zajímavých výsledků, které lze jistě dále rozvinout v rámci budoucího výzkumu na toto téma. 
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Výsledky tak představují slibný odrazový můstek pro přesnější stanovení zimních srážek v odlehlých 

horských oblastech. 

Hodnocení přístupu studenta 

Během zpracování práce byl Štěpán se mnou v průběžném kontaktu a konzultoval jak použité metody, tak 

hlavní výsledky. Nicméně konzultace výsledků práce probíhaly již na poslední chvíli, což se mimo jiné 

projevilo v omezené možnosti autora dostatečně reagovat na některé mé náměty a připomínky. I přesto je 

ale zřejmé, že Štěpán se v celé problematice dobře zorientoval a v daném časovém rámci se z dat snažil 

vytěžit maximum. 

Shrnutí a závěr 

Výsledky bakalářské práce Štěpána Peňáze jsou v řadě ohledů zajímavé a dle mého názoru představují 

slibnou motivaci pro další zkoumání, ačkoliv samotné zpracování práce by místy mohlo být důslednější. 

Na základě posouzení práce Štěpána Peňáze a zhodnocení jeho aktivity v průběhu studia doporučuji práci 

k obhajobě s hodnocením „velmi dobře“ s přihlédnutím k průběhu obhajoby. 
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